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I. PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran di sekolah merupakan serangkaian kegiatan yang bermuara pada usaha 

pencapaian tujuan. Tujuan tersebut adalah mendewasakan anak didik, baik dari segi 

jasmani, penguasaan ilmu pengetahuan maupun kedewasaan yang bersifat rohaniah. 

Rendahnya hasil belajar merupakan pokok permasalahan yang dihadapi oleh setiap 

lembaga pendidikan. Dalam hal ini termasuk bidang studi IPS di SMP YPI 2 Metro. 

Inilah yang menjadi alasan penulis untuk mengadakan penelitian terhadap hasil belajar 

IPS siswa dengan meninjau dari faktor motivasi dan aktivitas belajarnya.  

 

Uraian di atas sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan 

bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) jenjang pendidikan dasar dan 

menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada Standar Isi (SI) dan                      

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). (Depdiknas, 2006 : 4).  

 

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang mengacu pada standar   

nasional   pendidikan    dimaksudkan   menjamin    pencapaian   tujuan pendidikan 

nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas : standar isi, standar proses, standar 

kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan 

prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan. 
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Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi 

satuan pendidikan untuk mengetahui peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Untuk 

memenuhi amanat Undang-undang tersebut di atas dan guna mencapai tujuan  

pendidikan nasional pada umumnya, serta tujuan pendidikan sekolah pada khususnya. 

 

Untuk mencapai Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) dalam 

bentuk hasil belajar, maka selain proses pembelajaran yang diupayakan berlangsung 

efektif, juga diperlukan teknik dan instrumen penilaian yang tepat. Penilaian hasil 

belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, 

penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.  

 

Rancangan strategi penilaian untuk mengetahui hasil belajar siswa oleh pendidik harus 

dilakukan dengan terpadu, artinya disesuaikan dengan materi yang telah disajikan., 

waktu maupun objektivitas soal-soal yang dirumuskan. Karena pendidikan pada 

hakikatnya adalah sebuah upaya meningkatkan kualitas manusia. Oleh karena itu setiap 

proses pembelajaran harus dilakukan evaluasi secara objektif untuk menegtahui 

perkembangan siswa dalam belajar.  

Melalui pembelajaran siswa dididik mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan, 

mengarahkan ke masa depan yang lebih baik, mencapai kesadaran pribadi, terampil 

serta berkembang ke arah kedewasaan. Pendidikan merupakan modal pokok yang 

sangat menentukan, tidak hanya bagi perkembangan dan perwujudan pada diri pribadi, 

tetapi juga perkembangan pembangunan suatu  bangsa dan negara. Perkembangan 

dalam proses belajar mengajar mengarah pada cara belajar siswa aktif, yaitu 

memberikan peran aktif bagi siswa dalam proses pembelajaran guna mengembangkan 
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kemampuan siswa. Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif dan efektif serta menyenangkan 

(PAIKEM) dapat mengembangkan keterampilan kognitif, afektif dan psikomotor.  

 

Standar proses berisi tentang bagaimana seharusnya proses pendidikan berlangsung. 

Standar proses ini diharapkan menjadi pedoman bagi para guru dalam pengelolaan 

pembelajaran. Definisi standar proses menurut PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 20 sebagai 

berikut: “Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, 

metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar”. Ditambah dengan 

penjelasan pada Pasal 21 Ayat  1 sebagai berikut: “Pelaksanaan proses pembelajaran 

dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis”. Implikasi dari 

kedua pernyataan tersebut adalah pelaksanaan proses pembelajaran harus mengarahkan 

materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian pada upaya pembudayaan 

membaca dan menulis yang bermuara pada keaktifan siswa, sebagai subyek belajar.  

 

Upaya untuk meningkatkan keterampilan dalam penerapan pelajaran pendidikan IPS 

diperlukan strategi yang baik oleh guru. Dalam memilih strategi pembelajaran 

diperlukan beberapa pertimbangan, antara lain adalah keadaan siswa, keadaan sekolah, 

lingkungan belajar, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kenyataan di lapangan 

menunjukkan bahwa keadaan siswa di sekolah-sekolah pada umumnya heterogen. 

Heterogen di sini dalam hal jenis kelamin, agama, tingkat sosial ekonomi, kemampuan 

akademik, dan suku. Di era globalisasi ini diperlukan kerjasama (kooperatif) untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk itu diperlukan sikap sosial yang baik.  Sikap 

sosial ini perlu dilatihkan kepada siswa pada saat pembelajaran. Misalnya sikap saling 

menghargai pendapat orang lain, mau menggunakan pendapat atau ide dengan cara 



4 

 

yang baik, atau menjelaskan sesuatu kepada orang lain yang belum memahami, atau 

berbagi dalam tugas, dan sebagainya.  

 

Berdasarkan hal tersebut menurut penulis perlu diciptakan lingkungan belajar 

kelompok yang heterogen. Menurut Slavin (2000: 19) kelompok belajar yang 

heterogen tersebut dinamakan dengan kelompok belajar kooperatif. Pembelajaran 

kooperatif merupakan strategi yang menempatkan siswa belajar dalam kelompok yang 

beranggotakan 4 atau 6 siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda serta 

menekankan kerjasama dan tanggung jawab kelompok dalam mencapai tujuan.  

 

Sejalan dengan itu, IPS sebagai salah satu ilmu pengetahuan sosial yang dewasa ini 

telah berkembang pesat baik materi maupun kegunaannya dijadikan tolak ukur 

keberhasilan pembelajaran. IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan 

mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/ SMPLB. Melalui mata pelajaran IPS 

peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara yang demokratis, dan 

bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai.  Adapun hasil pra survai 

diperoleh data tentang hasil belajar IPS siswa kelas VIII adalah sebagai berikut:  

        Tabel 1: Hasil Belajar IPS Siswa Kelas VIII SMP Islam YPI 2 Metro  

No. Nilai Kriteria  
Jumlah 

Siswa  
Persentasi (%) 

1 

2 

> 65 

< 65 

Tuntas  

Belum Tuntas  

14 

21 

40 

60 

 - - 35 100 

 

Sumber:   Daftar Nilai IPS Siswa Kelas VIII Semester Ganjil SMP Islam YPI 2 Metro 

Tahun Pelajaran 2010/2011 
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Berdasarkan Tabel di atas tampak bahwa dari 35 siswa hanya 14 siswa atau 40% siswa 

yang mencapai standar ketuntasan belajar, sedangkan hasil belajar yang diharapkan 

tuntas di SMP Islam YPI 2 Metro memenuhi standar Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) lebih dari 65 minimal memenuhi sebesar 75%.  

Hasil wawancara terhadap guru bidang studi IPS bahwa pelajar sulit melakukan 

kegiatan pemantapan pembelajaran IPS dan sekaligus memperoleh hasil belajar yang 

baik.  Dalam hal ini, siswa merasa kesulitan dalam memahami IPS, sehingga hasil 

belajar siswa masih relatif rendah. Berdasarkan hasil wawancara guru dan siswa bahwa 

rendahnya hasil belajar disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:  

1. Banyak siswa memandang pelajaran IPS kurang menarik dan menganggap 

pelajaran IPS sebagai pelajaran yang tidak termasuk dalam pelajaran di ujian 

nasional. 

2. Dalam kenyataannya siswa sering bermain pada saat jam pelajaran berlangsung 

karena merasa stress. 

3. Siswa kurang terlibat penuh dalam proses pembelajaran sehingga minat siswa 

dalam belajar kurang. 

4. Kurang aktifnya siswa dalam proses pembelajaran.  

 

Upaya mengatasi permasalahan tentang suasana belajar yang tidak efektif di dalam 

kelas perlu adanya hubungan yang sinergis antara guru dan siswa serta materi 

pelajaran. Oleh karena itu perlu ada metode yang bisa meningkatkan aktivitas, 

menumbuhkan semangat dan membuat siswa belajar lebih bermakna. Pembelajaran 

pada prinsipnya tidak hanya sekedar penyampaian informasi dari guru kepada siswa. 

Semua guru menginginkan proses pembelajaran yang dapat mencapai tujuan sesuai 
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dengan tugasnya yaitu mengajarkan keterampilan mencakup ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik dengan suasana pembelajaran yang aktif, semangat, menyenangkan dan 

berdasarkan kemauan sendiri. Dari kenyataan inilah peneliti termotivasi mengatasi 

masalah di atas, salah sau cara adalah dengan penelitian tindakan kelas yang 

menerapkan model pembelajaran Student Team Achievement  Division (STAD) karena 

tipe ini yang paling sederhana dan dapat digunakan oleh guru-guru yang baru mulai 

menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif. Dalam pelaksanaannya model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD ini meliputi 5 komponen utama yaitu persiapan, 

kegiatan kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok.  

 

Berdasarkan uraian di atas maka model pembelajaran kooperatif tipe STAD diduga 

cocok digunakan sebagai salah satu cara dalam pembelajaran yang berlangsung satu 

arah dan melibatkan siswa, sehingga dapat mengalihkan perhatian siswa kepada materi 

pelajaran. Pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah salah satu tipe atau model 

pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan melibatkan aktivitas seluruh siswa 

tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya. 

Aktivitas belajar lebih rileks disamping menumbuhkan tanggung jawab, kerjasama, 

persaingan sehat dan keterlibatan belajar. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD memanfaatkan kelompok kecil antara 4-5 siswa yang heterogen.  

 

1.2    Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan 

sebagai berikut:  

1.2.1 Nilai rata-rata mata pelajaran IPS siswa masih rendah.  
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1.2.2 Siswa kurang aktif dalam pembelajaran IPS 

1.2.3 Motivasi belajar siswa rendah. 

1.2.4 Antusiasme belajar siswa rendah. 

1.2.5 Metode STAD belum diterapkan oleh guru dalam pembelajaran. 

 

1.3   Pembatasan Masalah  

Hasil belajar pendidikan IPS dipengaruhi oleh banyak faktor, dan masing-masing 

faktor memerlukan penelitian tersendiri. Untuk keperluan penelitian ini akan dibatasi 

pada: “Peningkatan motivasi, aktivitas dan hasil belajar IPS melalui penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD di SMP Islam YPI 2 Metro tahun pelajaran 

2010/2011”. 

 

1.4    Rumusan Masalah  

1.4.1 Bagaimanakah penerapan model pembelajaran STAD dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa ?  

1.4.2 Bagaimanakah penerapan model pembelajaran STAD dapat meningkatkan 

aktivitas belajar ? 

1.4.3 Apakah penerapan model pembelajaran STAD dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa ?  

 

1.5   Tujuan Penelitian  

1.5.1 Untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar siswa melalui peanerapan model 

pembelajaran STAD.  

1.5.2 Untuk mengetahui model pembelajaran STAD dalam meningkatkan aktivitas 

belajar. 
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1.5.3 Untuk mengetahui  model pembelajaran tipe STAD dalam meningkatkan hasil 

belajar. 

 

1.6  Manfaat Penelitian  

1.6.1 Bagi guru 

Para guru dapat menerapkan pembelajaran Cooperative tipe STAD untuk 

meningkatkan motivasi, aktivitas, dan prestasi siswa pada semua mata pelajaran. 

1.6.2 Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi siswa untuk mengikuti 

kegiatan pembelajaran dengan sungguh-sungguh guna menambah pengalaman. 

1.6.3 Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan agar sekolah menyiapkan sarana dan 

prasarana yang cukup untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas.  

 

1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

 

1.71  Ruang Lingkup Penelitian 

1). Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII SMP YPI 2 Metro tahun pelajaran 

2010/2011. 

2).  Objek penelitian meliputi: 

      (a). Motivasi, adalah  dorongan  dari dalam dan   dari luar  diri siswa  untuk belajar  

      (b)  Aktivitas, adalah   perbuatan atau kegiatan yang dilakukan siswa untuk belajar. 

       (c). Hasil belajar  mata pelajaran Ilmu  Pengetahuan  Sosial (IPS), adalah nilai pre- 

             test dan pos-test yang dicapai siswa dalam pembelajaran  metode STAD. 



9 

 

(d).  STAD, adalah model pembelajaran kooperatif yang bertujuan meningkatkan 

peran aktif siswa dalam proses pembelajaran. 

3).  Waktu dan tempat penelitian, penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil 

tahun pelajaran 2010/2011 bertempat di SMP YPI 2 Metro. 

 

       1.7.2  Ruang Lingkup Kajian/Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Ruang lingkup kajian/ilmu IPS yaitu kajian terpadu tentang ilmu-ilmu sosial yang 

dikemas secara sosial, psikologis untuk tujuan pendidikan. Pemahaman kajian 

yang akan diteliti adalah tentang hasil belajar IPS dengan meninjau dari faktor 

motivasi dan aktivitas belajar siswa.  

1).  Motivasi belajar                              

2).  Aktivitas Belajar 

3).  Hasil Belajar  

Hasil belajar dalam penelitian ini dikriteriakan menurut tingkat penguasaannya 

terhadap materi pembelajaran. Yaitu: Hasil belajar tinggi apabila siswa menguasai 

materi 80% - 100% Hasil belajar sedang apabila siswa menguasai materi antara  

75%-80%, dan hasil belajar rendah apabila siswa menguasai materi 55%-75% .  


